
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số:             /TB-SKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Bình Định, ngày       tháng    năm 2020 
 

THÔNG BÁO 

V/v tham gia lớp tập huấn “Đổi mới công nghệ và Thẩm định công nghệ các 

dự án đầu tƣ” tại Phú Yên  
  

 

 

   Nhằm mục đích cập nhật các kiến thức mới về đổi mới và quản lý đổi mới 

công nghệ; Cung cấp xu hướng công nghệ mới hiện nay và trang bị một số kỹ năng 

trong hoạt động thẩm định công nghệ các dự án đầu tư, Học viện khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức lớp tập huấn 

“Đổi mới công nghệ và Thẩm định công nghệ các dự án đầu tư” với các nội dung 

như sau:  

1. Nội dung: 

- Đổi mới và quản lý đổi mới; 

- Quản lý đổi mới công nghệ; 

- Thẩm định công nghệ các dự án đầu tư. 

2. Đối tượng tham dự: 

- Lãnh đạo, cán bộ quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ và quản lý KH&CN cơ 

sở tại Sở KH&CN các địa phương; 

- Cán bộ thuộc các Trung tâm ứng dụng KH&CN các địa phương; 

- Cán bộ quản lý các cấp của doanh nghiệp. 

3. Thời gian và địa điểm: 

Thời gian: từ ngày 28/7/2020 đến ngày 01/8/2020 

         Khai giảng lúc 08h15 ngày 28/7/2020 

Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn Phú Yên (Hội trường Hoa Mai)  

     Số 541 Trần Hưng Đạo, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

Điện thoại: 0257.3822 999 

4. Kinh phí: 

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đài thọ chi phí tổ chức 

lớp. Các chi phí đi lại, ăn, nghỉ do quý đơn vị/ cá nhân học viên tự chi trả. 

Danh sách đăng ký xin gửi về Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng 

tạo trước ngày 24/7/2020 theo biểu mẫu kèm theo. 

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

Bà Nguyễn Trang Anh – Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng quản lý khoa học và 

công nghệ  

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01kgDjOc30kaBGGZwXd2Shh1RoGKQ%3A1594612790635&source=hp&ei=NtwLX4b3JNrAoASP0IS4Cw&q=Kh%C3%A1ch+s%E1%BA%A1n+S%C3%A0i+G%C3%B2n+Ph%C3%BA+Y%C3%AAn+%28H%E1%BB%99i+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Hoa+Mai%29%09&oq=Kh%C3%A1ch+s%E1%BA%A1n+S%C3%A0i+G%C3%B2n+Ph%C3%BA+Y%C3%AAn+%28H%E1%BB%99i+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Hoa+Mai%29%09&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoHCCMQ6gIQJ1D0Clj0CmCYFWgBcAB4AIABhQGIAYUBkgEDMC4xmAEAoAECoAEBqgEHZ3dzLXdperABCg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiG6sDHq8nqAhVaIIgKHQ8oAbcQ4dUDCAc&uact=5


Số 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Điện thoại: 0979.219288 

Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo đến quý cơ quan, doanh nghiệp để 

triển khai việc đăng ký tham gia./. 

Nơi nhận: 
- UBND các huyện, thị xã và thành phố; 

- Các doanh nghiệp; 

- Trung tâm Thông tin - Ứng dụng; 

- Trung tâm Phân tích và Đo lường; 

- Đăng website Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

GIÁM  ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Công Nhƣờng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MẪU 

TÊN CƠ QUAN:…….. 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

LỚP TẬP HUẤN QUẢN LÝ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ  

Tại: Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

 Tên cơ quan, đơn vị đầu mối: ……………………………………………………… 

 Điện thoại: …………………………….Email:……………………………………. 

STT Họ và Tên Năm sinh Chức vụ Cơ quan 

công tác 

Điện thoại 

1      

2      

3      

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 
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